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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

Zamknęliśmy zimowy okres w szkole wizytą Mikołaja, Jasełkami oraz zabawą karnawałową klas czwartych 
szkoły podstawowej. Na szkolnej stronie internetowej można przeczytać o wszystkich wyżej wspomnianych 
wydarzeniach, które sprawiły wiele radości naszym uczniom. Przyjemnie nam było widzieć jak wielu rodziców 
zaangażowało się w pomoc Komitetowi Rodzicielskiemu. Prosimy aby chętni do pomocy rodzice nadal 
zgłaszali się do uprzyjemniania pobytu i zapewniania swoim pociechom niezapomnianych wrażeń z polskiej 
szkoły. 

W sobotę 31 stycznia 2015, chór szkolny wystąpił na „Koncercie Talentów” w Sali Windsor Hall przy polskiej 
parafii. Uczniowie bardzo ładnie zaprezentowali ambitny utwór z opery „Halka” śpiewany na głosy pt: 
”Prząśniczki”, do muzyki Stanisława Moniuszki. Członkowie chóru pożegnali publiczność utworami: „Kulig z 
kopyta rwie”- zespołu „Skaldowie” oraz kompozycją pt: „Cudownych rodziców mam”- Urszuli Sipińskiej. 
Serdecznie gratulujemy udanego koncertu paniom Ochockiej i Woś, które uczą w naszej szkole śpiewu. 

Starsza młodzież miała okazję zobaczyć spektakl „Pan Tadeusz” w Sali Teatralnej POSKu. Wszyscy wrócili 
zadowoleni i pełni wrażeń. 

Uczniowie klas IV gimnazjalnych, kursu AS i A2 zakończyli już swoje pierwsze próbne egzaminy. Teraz 
pełną parą będą trwać przygotowania do egzaminów państwowych. 

Po feriach zimowych rozpoczynamy wiosenny term, w którym oprócz solidnej nauki będą również atrakcje 
dla naszych uczniów, a także ich rodziców.  
 
Wieczór towarzyski dla rodziców 

Już dziś zapraszamy Państwa na wieczór towarzyski z kolacją i licytacją - „Quiz” oraz innymi atrakcjami, 
który odbędzie się 21.03.15 w Sali Windsor Hall przy polskim kościele na Ealingu. Spotykamy się w celu 
integracyjnym i zbierania funduszy na bibliotekę szkolną. Ponieważ tematem imprezy jest wiedza i literatura, 
zachęcamy do przebrania się w postać z książki. Bilety w cenie £15 można kupić w szkole 28/2, 7/3 i 
14/3 (w cenie biletu wliczony gorący posiłek). Zachęcamy rodziców do wsparcia, ilość miejsc ograniczona. 
 
Konkurs polskiej piosenki 07.03.15 
Szkolny konkurs polskiej piosenki pt. „Wesołe nutki” odbędzie się 07.03.15.  
Grupa 1 od godziny 9:15-11:20 

 kategoria klasowa - kl.0a ,kl.0b ,kl.2b 

 kategoria grupowa - kl.1a, kl.1b, i kl. polsko/angielska B 

 soliści-kl.1a ,kl.1b i kl. polsko/angielska B  
Grupa 2 od godziny 11:40-13:00 

 kategoria rodzinna - kl.3a  

 kategoria grupowa - kl.4a , kl.4b, kl.4c i kl.3a  

 soliści - kl. 3a, kl.3b i kl. 4b 
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Rodziców zapraszamy 
do kibicowania!  

Konsultacje z psychologiem i warsztat dla rodziców 
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem poradami psychologa wznawiamy sesje konsultacyjne z 
psychologiem. Zapraszamy rodziców w soboty 21.03.15 i 28.03.15 od godziny 9:30 do 11:30. 

Dla chętnych rodziców będą również jednogodzinne warsztaty, które poprowadzi psycholog 25.04.15 o 
godzinie 9:15 na temat  dwujęzyczności. Ulotka w załączniku. Bardzo gorąco zapraszamy.  
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Zaproszenie na spotkanie z autorem książek dla dzieci- POSK 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej (POSK, 238 King Street, London W6 0RF) zaprasza wszystkie dzieci i 
młodzież na spotkanie z Kazimierzem  Szymeczko, autorem bestsellerowej książki pt: „A TO HISTORIA". 
Autor będzie gościł w księgarni w niedzielę, 1 marca 2015 w  godzinach 13:00-15:00. Jest to doskonała 
okazja do poznania i porozmawiania z  autorem oraz zdobycia jego autografu. 
 
Teatr „Pinokio” w St. Benedict's School 
W niedzielę 22 marca 2015 Teatr "Pinokio'' zaprasza na zabawę z klaunami w szkole St. Benedict's. Teatr 
„Pinokio” przedstawi spektakl teatralny „Czerwony Kapturek” oraz wiosenne zabawy z klaunami - wspólna 
zabawa z dziećmi i rodzicami. Scenariusz pełen atrakcji, konkursów, tańców oraz zabaw dla całych rodzin. 
Animacje z dziećmi poprowadzi Klaun wraz z jego pomocnikami.Godziny spektaklu: 10:30, 13:00, 15:30. 
Bilety za opłatą transakcyjną w kwocie 1.40GBP. Informacje oraz rezerwacja biletów na: 
www.gramydladzieci.com/uk2015 Wstęp tylko z biletami. 
 
Rekolekcje Wielkopostne, Msza Święta, Kiermasz ciast i kiermasz polskiej książki  
Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej szkoły odbędą się 21.03.15.  
Msza Święta dla uczniów i rodziców odbędzie się w sobotę 28.03.15 o godzinie 12:00 w Ealing Abbey. 
Bardzo gorąco zapraszamy do wspólnego uczestnictwa. 
 
Kiermasz ciast odbędzie się również 28.03.15. Zachęcamy rodziców do przygotowania świątecznych 
wypieków ciast i ciasteczek, oraz o zaopatrzenie dzieci w drobne pieniążki. Ta „słodka frajda” sprawia 
naszym uczniom wiele radości! 
Rodziców zapraszamy na kawę i ciasteczko do szkolnej kawiarnii. 
Na kiermaszu będzie także stoisko z polskimi książkami – wspaniała okazja do zakupienia pięknych i tanich 
książek dla swoich dzieci. 
 
Egzaminy GCSE, AS i A2 
GCSE : 

a) Listening - 11 czerwca 2015  
b) Reading/Writing - 16 czerwca 2015  
AS: 01 czerwca 2015 
A2: 08 czerwca 2015  
 
Informacja od naszych gospodarzy - St. Benedict’s School  
St Benedict’s School jest prywatną katolicką szkołą dla dzieci od lat 3 (Nursery) do 18 (Sixth Form). Dla 
dzieci w wieku 11-18 lat. Rodzice mogą się starać o pomoc finansową w formie Bursary albo Scholarship. 
Szkołę można obejrzeć w dniach:  
NURSERY: 24 lutego, 24 marca, 28 kwietnia, 4 czerwca 
JUNIOR SCHOOL: 21 maja, 9 czerwca 
SENIOR SCHOOL: 6 maja, 18 czerwca 
Szczegóły na www.stbenedicts.org.uk  lub proszę skontaktować się z Registrar, Mrs Margaret Moore, na 
enquiries@stbenedicts.org.uk  lub pod numerem: 020 8862 2254 
 
Zajęcia z siatkarzami 

Siatkarze prowadzą zajęcia we czwartki od godziny 19:00 do 20:30 w szkole St. Benedict’s. 
 
Szkolna strona internetowa 
Dzięki uprzejmości i sumiennej pracy Pana Marcina Grygiel, na naszej szkolnej stronie internetowej 
zamieszczone są artykuły i fotografie z ostatnich wydarzeń. Zapraszamy do obejrzenia zanim 
zaproponujemy Państwu naszą nową szatę graficzną.  
 
Ponawiamy Apel do Tatusiów o pomoc przy bramie 
Bardzo gorąco zachęcamy tatusiów naszych uczniów do pomocy nad utrzymaniem bezpieczeństwa przy 
bramie. Jeżeli zgłoszą się chętni do pomocy tatusiowie, to będziemy mogli ustalić co pewien czas dyżury. 
Jeżeli nie będzie chętnych, to niestety szkoła będzie musiała zatrudnić osoby do pilnowania bezpieczeństwa 
dzieci, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, które pokryte będą z podwyższonych opłat za szkołę. 
Serdecznie zapraszamy do pomocy wszystkich tatusiów. 
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Dyżury 
Przypominamy wszystkim rodzicom o wywiązywaniu się z obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu 
roku szkolnego. Sumienne wypełnianie dyżurów zapewnia bezpieczeństwo naszym dzieciom.  
Każda rodzina mająca dzieci w klasach od zerówki do IV gimnazjalnej ma obowiązek wypełnienia dwóch 
dyżurów w ciągu roku szkolnego (jeden w pierwszej i jeden w drugiej połowie roku szkolnego).  
W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, zgodnie z regulaminem szkoły, pobierana będzie kara w 
wysokości £25 za każdy niewykonany dyżur. Stanowisko do zapisów na dyżury mieści się w holu głównym 
szkoły. 
 
Komunikaty szkolne   
Przypominamy, że od stycznia 2015 nie rozdajemy już drukowanych komunikatów! Komunikaty szkolne będą 
na naszej stronie internetowej. Informacje do rodziców będziemy także wysyłać mailem przez Home Contact. 
Prosimy rodziców, którzy nie posiadają adresu mailowego o zgłoszenie się do administracji. 

Kalendarz 

07.03.15  Konkurs polskiej piosenki „Wesołe nutki” klasy 0-
4+pol/ang 

Zwiedzanie bunkra - klasy AS. 

14.03.15 Spotkanie z uczestniczką Powstania Warszawskiego P. 
Marzeną Schejbal - Powstanie Warszawskie klasy A2. 

21.03.15 Rekolekcje Wielkopostne,  
Konsultacje z psychologiem dla rodziców 
Wieczor towarzyski / Quiz night 

28.03.15 Msza Święta godz 12:00, 
Kiermasz ciast i kiermasz polskiej książki  
Konsultacje z psychologiem dla rodziców 

04.04.2015, 11.04.2015 i 18.04.15  Wolne soboty - ferie świąteczne 

25.04.15 Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych 
Warsztat/spotkanie o dwujęzyczności dla rodziców o 
godzinie 9:15. 

Spotkanie z Panią Maresh klasy A2 (Syberia) o 11:40. 

02.05.15 Akademia 3 maja 

16.05.15 Wykład o lotnictwie polskim w UK - klasy III gimnazjalne 

 

Marta Bniński, Dyrektor Szkoły 
Joanna Kaliniecka-Williamson, Prezes Powierników 
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